
Konference om e-læring
– med fokus på underviseren som læremiddelproducent



02

Konference om e-læring 
– med fokus på underviseren som læremiddelproducent

PROGRAM

10.00 – 10.30  kaffe og croissant, udlevering af konferencemappe mv.  

10.30 – 10.45 Velkomst 
 v/ Henrik Pedersen, Prorektor, UCC

10.45 – 11.00 Hvordan forbereder vi os til globale uddannelsestilbud? 
 v/ Rasmus Prehn, MF, Formand for ”Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser”.

11.00 – 11.45 Læringsteknologi: Sam - og modspil med pædagogisk og didaktisk tænkning
 v/ Niels Henrik Helms, Direktør, Knowledge Lab, Syddansk Universitet. (http://knowledgelab.dk)

11.45 – 12.30 Hvordan bruges digitale læremidler og læringsobjekter i ”praksis”? 
– og hvilke kommunikative, pædagogiske og didaktiske udfordringer er i spil, når man udvikler og anvender 
digitale læremidler? 

 v/ Jens Jørgen Hansen, ph.d. Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk 
Universitet. (http://sdu.dk/ansat/hansen) 

12.30 – 13.30 frokost

13.30 – 14.15 Workshops 

14.15 – 14.25 pause 

14.25 – 15.10 Workshops 

15.10 – 15.35 kaffepause 

15.35 – 16.20 Når uddannelse bliver åben, gratis og global - en revolution for de videregående uddannelser
 v/ Carsten Jessen, Lektor, Ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. 

(http://www.carsten-jessen.dk)

16.20 – 16.30 Om netværket og næste arrangement 
 v/ Hanne Wacher Kjærgaard, CELM - Center for e-læring og medier, VIA UC, Henrik Tarp Vang, Professions-

højskolen UCC, og Helen Arvad Clemensen, Pædagoguddannelsen Aabenraa, UC Syddanmark.

torsdag d. 22. november 2012 fra kl. 10.00 – 16.30 afholder 
netværk for netbaserede uddannelser i ucc, viA uc og uc 
syddanmark konference med fokus på underviseren som 
producent af digitale læremidler med alt hvad dette indebæ-
rer ift. produktion af multimodale materialer og inddragelse af 
disse i et didaktisk design.

konferencen vil bestå af forskningsbaserede oplæg om, 
hvilke kommunikative kompetencer der er i spil, når man 
formidler et fagligt stof gennem og med it, og de udfordrin-

ger, der kan komme i forhold til globale uddannelsestilbud.  
derudover vil der være workshops med konkrete eksempler 
på, hvordan undervisere kan producere og anvende digitale 
læremidler i deres undervisning.  man vil bl.a. få indsigt i ty-
per af ”forfatterværktøjer”, og hvilken didaktisk tænkning og 
hvilket didaktisk design disse værktøjer lægger op til. 

ordstyrer på konferencen er Henrik tarp vang, professions-
højskolen ucc
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”Konferencen vil bestå af forskningsbaserede oplæg om, hvilke kommunikative 
kompetencer der er i spil, når man formidler et fagligt stof gennem og med it, og 
de udfordringer der kan komme i forhold til globale uddannelsestilbud”

1. Selvafviklende læringsobjekt udviklet  
i samarbejde mellem uddannelse og klinik 
i workshoppen diskuteres fordele og ulemper ved at 
udvikle digitalt. selvevaluerende undervisningsmate-
riale i et samarbejde mellem teori og praksis. et aktuelt 
læringsobjekt er blevet evalueret af studerende, denne 
evaluering vil desuden blive præsenteret og diskuteret. 
 
v/ Vibe Jelsbak, Lektor, Bioanalytikeruddannelsen, VIA 
UC, Master i ikt og læring. 
 
Vibe Jelsbak har gennem sit arbejde i Videncenter for 
E-Læring og Medier (CELM) arbejdet med analyse af 
multimodale, selvevaluerende læringsobjekter og har i 
samme kontekst beskæftiget sig med organisatotiske 
problemstillinger ved udvikling af digitale læremidler. 
 

2. Videoproduktion  
At producere sin egen video som del af et undervis-
ningsmateriale behøver ikke være en uoverkommelig 
opgave. tværtimod. keep it simple er det eviggyldige 
mantra. denne workshop klæder deltagerne på rent 
videoteknisk til at producere den gode, korte video. 
 
v/ Jens Haaning, Ekstern lektor, gymnasielærer og free-
lance journalist. 
 
Jens Haaning har arbejdet med undervisning, kom-
munikation og videojournalistik i otte år og bl.a. tilret-
telagt et dokumentarisk e-læringsobjekt for Maersk om 

håndtering af piratangreb. Underviser i dag på Institut for 
Medievidenskab, AU, og Rønde Gymnasium og arbejder 
freelance. 
 

3. ”Infektionsforsvaret”  
– en prototype på et e-læringsmateriale med fokus 
på undervisningsdifferentiering 
med e-læring kan undervisningen individualiseres i ud-
strakt grad og tilgodese både forskellige læringsstile og 
forskellige niveauer af forudsætninger og interesse. 
 
som eksempel på et e-læringsmateriale, der er udarbej-
det med differentiering i forhold til såvel læringsstile som 
niveau, præsenteres faglige og didaktiske overvejelser 
samt udviklingsproces. ”infektionsforsvaret” demon-
streres – en prototype, som er udarbejdet med et fagligt 
indhold for emnet svarende til ”Bekendtgørelse om ud-
dannelsen til professionsbachelor i sygepleje”. 
 
v/ Kirsten Møholt, Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen, 
VIA UC, Speciallæge i onkologi. 
 
Kirsten Møholt har gennem de sidste 13 år været ansat 
som underviser inden for det natur- og sundhedsviden-
skabelige fagområde ved sygeplejerskeuddannelsen. 
Forud for dette en lang klinisk baggrund som læge. 
Har altid i undervisningen haft stor opmærksomhed på 
studerendes forskellige forudsætninger. Har en stigende 
interesse for e-læringsmuligheder og har deltaget i flere 
udviklingsprojekter.

wORkshOPs
Alle workshops tilbydes to gange. man vælger workshop på dagen.



4. Produktion af læremidler  
og læringsressourcer på iPad 
på workshoppen gives konkrete eksempler og bud på 
apps og digitale læringsressourcer, som understøtter både 
underviser og studerende som producenter af læremidler 
og læringsressourcer - samt funktionelle veje til at dele 
disse materialer og gøre dem umiddelbart tilgængelige for 
andre.  
 
v/ Kasper Koed, It-didaktisk konsulent, Center for Under-
visningsmidler, UCC 
 
Kasper Koed har med baggrund i Maglegårdsskolen i 
Gentofte arbejdet intensivt med læringsmiljøer understøttet 
af teknologi, elevbaserede mediepatruljer (Mediepatruljen.
dk) m.m. Disse erfaringer bringes i spil i vejledningen af 
kommuner, skoler og lærere som konsulent på CFU. 
 

5. Produktion af e-læringsobjekt ved hjælp  
af PowerPoint 
Brugen af powerpoint er meget udbredt blandt undervise-
re. i denne workshop skal vi arbejde med at lægge speak 
på en powerpoint-præsentation og gemme den som en 
videofil, der herefter kan uploades til diverse platforme. 
Bærbar computer bedes medbragt og gerne en power-
point-præsentation med 2 - 3 slides. 
 
v/ Svend Rossen, It- udviklingskonsulent i UCC, lektor, 
Master i ikt og læring.  
 
Svend Rossen har stor erfaring med opkvalificering af 
underviseres kompetencer i brug af læringsunderstøttende 
teknologier, bl.a. i forbindelse med det digitale organisati-
onsprojekt ”UCSJ Læring”, hvor Svend Rossen har stået 
for kursusrækken om digitale ressourcer/e-læringsobjekter/
podcasts mm. 
 
 
 

6. Produktion og brug af videoer (screencasts)  
i uddannelse 
i workshoppen vil jeg fortælle om mine ideer og erfaringer 
med hensyn til at udvikle og producere korte videoer til 
brug i forbindelse med teoretisk undervisning i bl.a. de na-
turvidenskabelige fagområder i sygeplejerskeuddannelsen. 
Jeg håber på, at deltagerne vil bidrage til en spændende 
samtale om emnet og evt. bidrage med egne erfaringer 
 
v/ Thomas R. Mikkelsen, Lektor, cand.scient., ph.d., VIA 
University College, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 
 
Thomas R. Mikkelsen har deltaget i en lang række projekter 
vedr. brug at it i undervisning og uddannelse, herunder 
især projekter om udvikling og produktion af e-læringsakti-
viteter og læringsobjekter.

 

PraKtisKe oPlysninger

Tid og sted
torsdag d. 22. november 2012 kl. 10.00 - 16.30

professionshøjskolen ucc - campus nordsjælland
carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
(5 min gang fra Hillerød st.)

Pris
1.100 kr. inkl. forplejning

Tilmelding
online tilmelding på www.viauc.dk/konferencer
sidste frist for tilmelding er torsdag d. 1. nov. 2012

Kontakt
for yderligere information kontakt Henrik tarp vang 
(htv@ucc.dk) tlf. 4189 7047 eller videncenterleder 
Hanne W. kjærgaard (hwk@viauc.dk) tlf. 8755 3095


